
HI HA MOlTES COSES
QUE NETEJAR!!

FCC, 
JA HA NETEJAT

MOlTES

Paiporta

El PP otorga de nuevo la contrata de

basura a FCC por 7 millones de euros

UNA DE L’OEST

La crisi passa factura, cada dia som 
més els valencians que passem 
“Los Lunes al sol” com deia la 
pel·lícula de Fernando León. Men-
tre, PP i PSOE es tiren els trastos i 
les culpes al cap amb un plorica “i 
tu més”.

El conte del Far-West diu que a 
una vall trobaren or, i al voltant del 
negoci de l’or es crearen tallers de 
ferrers, de constructors, els saloons, 
els bancs, “els superets”, les escoles, 
tot creava riquesa, però la mare de 
tota la riquesa era l’or que s’extre-
ia. Quan s’acabà l’or totes les tendes 
tancaren, el poble s’abandonà i tots 
tancaren la paradeta.

L’economia valenciana té una 
mina d’or, hem sigut sempre ex-
portadors nats, però els successius 
governs de la Generalitat han errat i 
s’han pensat que la nostra mina d’or 
era la construcció. I no, la construc-
ció és important però no deixa de ser 
accessòria. Cal tornar als valors que 
tots coneguem, a fer les coses ben 
fetes i cuidar a la gallina que ens pon 
els ous, sinó se’ns pot morir.

Però com a tota bona pel·lícula de 
l’Oest també hi han quatrers i fur-
ta gallines (amb trage o sense) espe-
rem que després que uns passem 
“Los lunes al sol” altres passen els 
dimarts a l’ombra.

La remodelació, finançada amb els fons 
del Pla-E del govern central, està valorada 
en 347.000 € i durarà uns 7 mesos. Aquesta 
actuació contempla tallar un centenar d’ar-
bres de la zona, que en la seua gran majoria 
tenen més de 20 anys. Així, la nova avingu-
da projectada pel PP substituirà els fron-
dosos arbres del parc (Fals pebre -Schinus 
molle- i altres espècies) per unes pèrgoles 
de ferro que faran les vegades d’ombratge, 
i canviarà l’actual terreny empedrat per di-
ferents tipus de paviment.

En el pressupost d’aquesta obra s’inclou 
una partida corresponent als moviments de 
terra, per al que es destinaran 2.347 euros, 
detallant que es talaran 100 unitats, a raó 
de 23,47 euros cadascuna. “Dins d’aquesta 

s’ha valorat també una retroexcavadora, un 
camió, un vibrador i una serra mecànica”, 
ha apuntat la regidora. En la documenta-
ció consta explícitament que es tracta 
del “talat i desfeta d’arbres de diàmetre 
13-35 centímetres, trossejat i apilat dels 
mateixos”, fins i tot la “càrrega i transport 
a l’abocador de branques, trossos i resta 
de productes resultants”. I també afig que 
s’inclou “la part proporcional de tanca pe-
rimetral que està just al costat de la carre-
tera”.

Volem advertir al govern municipal que 
des de Compromís no ens anem a plegar 
de braços mentre  es fa aquesta aberració 
mediambiental i farem tot el possible per 
a evitar que el PP arrase aquest espai”. 

QUE NO ENS TALLEN ELS 
ARBRES  DE L’AVINGUDA 
DE LA INDEPENDÈNCIA 
EL PP de Paiporta ha projectat una nova avinguda on volen 
arrancar quasi cent arbres de més de vint anys.

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Paiporta 
Maig 2009



DENOMINACIÓ 2.008 2.009 variació

DEUTE PÚBLIC i
ADM. FINAN 2.219.489,33 15% 2.532.705,92 16% 14%

ÒRGANS GOVERN 636.341,04 4% 620.364,79 4% -3%

ADM. GENERAL. 1.199.937,78 8% 1.223.253,90 8% 2%

MODERNITZACIÓ 333.943,30 2% 410.467,57 3% 23%

POLICIA i
PROTECCIÓ CIVIL 2.152.056,00 14% 2.252.361,51 14% 5%

ACCIÓ SOCIAL 760.422,00 5% 817.995,70 5% 8%

CENTRE FORMACIÓ 239.100,00 2% 298.952,37 2% 25%

SALUT 89.100,00 1% 129.191,05 1% 45%

PARTICIPACIÓ CIUT. 53.700,00 0% 80.000,00 0% 49%

MERCAT 33.607,54 0% 27.000,52 0% -20%

URBANISME
BRIGADA OBRES
VIES PÚBLIQUES

2.332.805,00 15% 2.519.917,17 16% 8%

SANEJAMENT 159.000,00 1% 155.000,00 1% -3%

FEM i
NETEJA VIARIA 1.537.038,00 10% 1.013.500,00 6% -34%

CEMENTERI 54.350,00 0% 52.587,88 0% -3%

ESPAI 139.000,00 1% 1.148.168,14 7% 726%

EDUCACIÓ 920.635,50 6% 792.200,72 5% -14%

CULTURA 271.033,00 2% 244.922,43 2% -10%

MUSEU 138.715,50 1% 130.160,75 1% -6%

AUDITORI 219.218,00 1% 212.742,28 1% -3%

JUVENTUT 21.200,00 0% 11.000,00 0% -48%

SERVEI ESPORTS 1.419.823,00 9% 1.315.466,07 8% -7%

BIBLIOTECA 132.485,00 1% 157.041,23 1% 19%

TOTAL 15.063.000,00 16.145.000,00 7%

Els pressupostos d’un Ajuntament es fan en 
base als ingressos dels que es disposa i ajus-
tant aquests a les necessitats del poble: ser-
veis socials, educació, inversions, obres i ser-
veis, cultura, sanitat, administració local,…

La diferència entre uns ajuntaments i altres 
és la forma de recaptar i de fer el repartiment, 
uns fan uns pressupostos més socials i al-
tres… altres fan com el nostre Ajuntament.

Enguany, degut a la crisi immobiliària dis-
minueixen en quasi un 60% els ingressos 
d’impostos indirectes (impost sobre cons-
truccions, instal·lacions i obres). El nostre 
Ajuntament en lloc d’ajustar-se el cinturó el 
que fa és buscar eixa diferència en altre lloc, 
i ho fa en els impostos directes, com és el cas 
de l’IBI (es recaptarà un 24% més). Açò su-
posarà que quan arribe el rebut de la contri-

bució moltes famílies s’enduran una non-
grata sorpresa (recordem que nosaltres và-
rem proposar una rebaixa del tipus impo-
sitiu al 0’68 per evitar pujades superiors 
al 4%)

El pressupost recaptat d’aquest i altres im-
postos, 16 milions d’euros, es reparteix entre 
les diferents àrees tal i com es mostra a la tau-
la: Mirant-la es pot dir que aquests podrien 
ser perfectament els pressupostos del govern 
de Bas, o inclús pitjor, ja que si ens queixà-
vem fa anys (el mateix Ibor ho feia) del poc 
que es dedicava a Cultura i Educació ara 
inclús han retallat més eixes partides (fins el 
14%). Joventut disminueix a la meitat i es 

queda en 11.000 ri-

dículs euros. Ens preguntem on ha quedat el 
famós Pacte per l’Educació.

Així totes les àrees relacionades amb Edu-
cació i Cultura disminueixen dràsticament 
respecte a l’any anterior (que ja va estar ma-
lament), per contra tot el relacionat amb 
Imatge i Modernització augmenta consi-
derablement. També el Deute ha augmentat 
fins el 16% (molt per damunt d’altres Ajun-
taments del PV)

Fa unes setmanes, eixia en premsa que 
l’Ajuntament augmentava la partida desti-
nada a Benestar Social substancialment, pe-
rò el que no contaven és que la pujada del 
8% (57.000€) es devia en gran part a l’aug-
ment en retribucions de personal d’eixa 
àrea (per equiparació dels que cobraven per 
baix dels 1.000€ i per contemplar les baixes 
per maternitat d’algunes treballadores). Tam-
bé l’augment de la partida 
de Salut Pública està rela-
cionat amb reestructuració 
de personal, ja que alguns 
treballadors/es passen a de-
pendre d’eixa àrea.

Per altra part dir que 
aquests pressupostos no 
són realistes, ja que no 
s’ajusten a el gastat l’any 
anterior, per exemple:

En esports es pressupos-
taren en 2.008 125.000€ 
per a escoles esportives 
i posteriorment es va fer 
una modificació de crèdit 
de 55.240,50€ pujant així 
a 180.240,50€. No obstant, 
en 2009 s’han pressupostat 
només 115.000€. Però eixa 
no va ser la única modifi-
cació de crèdit, les de 2.008 
sumen 1.365.628,83€, açò 
és un 10% de pressupost 
que no es gasta tal i com 

s’aprova en ple i el més greu és que des-
prés aquestes modificacions no es corregei-
xen l’any següent.

Amb tot açò podem concloure que:

Continuen gastant una bona part del pres-
supost en personal i amb el sou del senyor 
Ibor (43%)

Continuen oblidant-se de la cultura, l’edu-
cació i la joventut.

Continuen apostant per les partides destina-
des a imatge i modernització.

No hi ha iniciatives enfocades a afrontar la 
crisi.

I per tot açò votàrem NO als pressupos-
tos continuistes i poc socials del PP.

PRESSUPOSTOS 2009
Qué es fa amb els nostres impostos?

“es pot dir que aquests 
podrien ser perfectament els 
pressupostos del govern de 

Bas, o inclòs pitjor...”

SABIES QUANT COBREN?
Alcalde: 3.990€ mes - 55.860€ any
Regidora Urbanisme: 2.540€ mes - 35.568€ any
Regidor de Cultura:1520 mes - 21.280 any
Regidora Benestar Social: 1.520€ - 21.280 any

Açò és un 
Projecte

Obert



WEB DE 
L’AJUNTA-

MENT
“EN PRUEBAS”

No sabem exactament quines 
proves estan fent perquè és obvi 
que la web no funciona. És a dir, 
no aprofita per a pràcticament 
res. Això sí, la imatge del se-
nyor Ibor i tots els seus regidors 
perfectament, la resta ja ho aniran 
posant poc a poc.

Si voleu una relació de tot allò 
que no funciona només heu d’en-
trar a www.paiporta.es i estem se-
gurs que passarà el temps i conti-
nuarà exactament igual. Els apar-
tats que el PP menysprea i infra-
valora són aquells que més tarda-
ran. Estem segurs.

Pàgina en valencià? Impossi-
ble. No funciona. Ho posen i es 
queden tant tranquils, pareix pu-
blicitat però si vols la informació 
en valencià no busques en la pàgi-
na de l’Ajuntament de Paiporta.

Política d’aparador i fotos o 
com bé escrigué Blasco Ibañez 
“ARROZ Y TARTANA”

SABIES QUÉ?
Des d’ctubre de 2.007 l’Ajuntament té llogat un local a la Plaça Solie-
ra per a la Policia, encara no està condicionat i no ha pogut traslladar-
se, en canvi hem pagat ja 44.000€ a raó de 2.320€ mes. 
I el comptador continúa en marxa.....

Falta poc per cumplir els dos anys 
des de les últimes eleccions munici-
pals. En tot aquest temps hem inten-
tar fer el millor treball possible dins 
del grup municipal de Compromís per 
Paiporta format incialment per Esquer-
ra Unida i el Bloc Nacionalista Valen-
cià de Paiporta. Des de fa ara un any el 
senyor Pasqual Pardo ha intentat posar 
entrebancs a aquest treball i ha dedi-
cat més esforços per expulsar a Isabel 
Martín del Grup Municipal que a fer un 
treball d’oposició.

En tot aquest temps el Bloc ha ma-
nifestat el seu recolzament com a 
portaveu del Grup Municipal d’EU-
Bloc a Isabel Martín i més quan va ser 
separada del grup municipal a proposta 
del senyor Pascual Pardo i amb el su-
port del PP de Paiporta sent relegada a 
la situació de regidora no adscrita. En-
teniem que aquesta decisió era contrà-
ria a llei i el temps ens ho ha confir-
mat llevant-li la raó al senyor Pascual 
Pardo i posant en evidència i en ridícul 
al senyor alcalde, advocat de professió 
que ha tingut que rectificar, una vega-
da més, els seus errors malintencionats

No obstant això el BLOC i Isabel 
Martín no hem deixat de treballar 
sent fidels al programa electoral que 
consensuarem presentant bona cosa de 
mocions i iniciatives trobant només 
una actitud obstruccionista per part del 

regidor Pardo. Que cadascú es respon-
sabilitze de les seues accions. 

Així la justícia ha tingut que inter-
vindre per retornar a  Isabel Martín 
al lloc de portaveu del Grup Munici-
pal esperem que no hi haja més entre-
bancs per impedir fer el nostre treball.

Passat el primer any el senyor al-
calde i el PP en conjunt està utilit-
zant una política de “rodillo”, la ma-
teixa que abans criticaven En general 
podem afirmar que es dediquen a fer 
i desfer sense preocupar-se d’informar 
als altres grups municipals. Han obli-
dat que en tot  procés democràtic tant 
important és el govern com l’oposició. 
Haurem de rescatar els discursos del 
senyor Ibor en els plens de l’anterior 
legislatura demanant comptes i infor-
macions i recordar-li que se li obliden 
molt prompte les coses, com quan va 
dir que es baixaria el sou. Ara en mo-
ment de crisi hauria de rebaixar signifi-
cativament les despeses municipals en 
sous de regidors i alcalde, nosaltres el 
recolzarem.
www.blocpaiporta.com
Ara també al Facebook

... la justícia ha llevat la 
raó a P. Pardo i ha deixat en 
ridícul al senyor alcalde...

AMB EL MATEIX COMPROMÍS
Allò que fou necessari llavors, també ho és ara

W
eb en pruebas

Disculpen las m
olestias

Foto celebració de la sentència a l’Ajuntament.



Según datos del Servef del mes de mar-
zo son ya 2.366 las personas desempleadas 
en nuestra población. Pequeñas empresas 
que creaban empleo han tenido además que 
cerrar sus puertas afectadas por la crisis.

¿Qué medidas se toman desde el 
Ayuntamiento para paliar el problema?

Mientras la ciudadanía queda despro-
tegida al perder sus puestos de trabajo el 
equipo de gobierno gasta un importante 
pellizco del presupuesto en imagen y publi-
cidad, también los sueldos de concejales, 
alcalde, asesores, secretarias de concejales 
y chóferes suman una importante cantidad 
(620.000€ anuales), resulta insultante para 
aquellos que han perdido su empleo pero 
no sus obligaciones, ya que son con parte 
de sus aportaciones contributivas con las 
que se sufragan todas estas partidas.

El alcalde Ibor anunció que aumenta-
ba sustancialmente la partida destinada 
a Bienestar Social, pero no explicó a los 
medios que ese aumento se debe casi ex-
clusivamente al aumento de personal en 
esa área.

Nuestra corporación no puede estar aje-
na a esta situación, debe ser mucho más 
sensible al problema del paro y adoptar 
medidas drásticas sobre el gasto 

¿Qué proponemos “Compromís per 
Paiporta” frente a esta situación?

El pasado 15 de octubre la concejal de 
nuestro grupo, Isabel Martín, llevaba al 
pleno un pliego con 35 propuestas de ellas 
destacamos:

Priorizar las partidas destinadas a 
servicios sociales, incrementando de ma-
nera sustancial y real las mismas, sin dejar 
de lado educación y cultura.

Disminuir drásticamente las partidas 

dedicadas a órganos de gobierno y las 
áreas de imagen y comunicación.

Eliminación de las partidas destinadas a 
protocolo, propaganda institucional y can-
celación del contrato con las televisiones 
(23.000€).

Reducir los gastos de fiestas, haciendo 
unas fiestas más populares y no tan osten-
tosas

Ahorrar en gasto energético. ¿Se han 
fijado que las luces del Auditori siempre 
están encendidas?

Potenciar el trabajo local a través de 

la empresa municipal Espai, ampliando la 
prestación de servicios. 

Creación de una bolsa de terrenos agrí-
colas abandonados para ser explotadas por 
personas paradas. También creación de un 
banco de tiempo.

Congelación y fraccionamiento de 
las tasas e impuestos municipales. Re-
baja del tipo impositivo del IBI al 0’68 
(el equipo de gobierno lo ha dejado en el 
0’70) para que la contribución no suba por 
encima del 4%.

Estas son algunas de las 35 propues-
tas, se pueden ver de manera completa en 
nuestra web y valorar si merecía la pena 
intentarlo.

Nuestra corporación no puede 
estar ajena a esta situación, 

debe ser mucho más sensible 
al problema del paro..

EDITORIAL
(AMB COMPROMÍS)

En unes setmanes es compli-
ran dos anys de legislatura. En 
tot aquest temps ha sigut molt 
el treball que hem fet dins del 
grup municipal de Compromís 
per Paiporta, presentant nom-
broses propostes per aconse-
guir un poble millor i realit-
zant un exhaustiu control de 
la gestió de l’equip de govern. 
Des d’el principi hem intentat 
fer arribar tot aquest treball a 
la ciutadania a través de comu-
nicats de premsa i de la nostra 
web. Però pensem que açò no 
és suficient i considerem im-
portant establir altres línies de 
comunicació. 

És per això que hui naix Info-
Compromís, un butlletí infor-
matiu on anirem plasmant la 
nostra activitat municipal i on 
trobareu articles d’opinió que 
marcaran la línia política de 
la Coalició. I perquè la políti-
ca no té per què ser avorrida, el 
butlletí també tindrà un raconet 
per a les granotes més diverti-
des del toll del barranc.

Info-Compromís, el nostre 
Compromís amb la informa-
ció i amb Paiporta.

MEDIDAS ANTICRISIS
El pasado 15 de octubre Compromís presentó 35 
propuestas para paliar la crisis

GRUP MUNICIPAL 
COMPROMÍS
3ª PLANTA DE L’AJUNTAMENT. 
LA TEUA OPINIÓ ÉS IMPORTANT.
T’esperem dimarts pel matí i dijous de vesprada.

blocpaiporta@gmail.com
isabelmartin@aytopaiporta.es
www.compromispaiporta.blogspot.com
96 397 40 46 - 96 397 12 22

Açò és un 
Projecte
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Isabel Martín (Compromís) al ple.


